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 )*(عامر اجُلَنيلي
 توطئة 

يس مف العناصر التي الزمت الخطكط كالكتابات عمى مّر العصكر ، كلعؿ مف يعد الترك 
ة هػك اكسػاب الخطػكط كالفػركؼ نكعػا مػف ال ماليػم كالمامػق أك الت كيػم أسباب نشكء هػذ  الظػاهر 

كالتماسػػػؾ كالتعػػػريض ، ممػػػا لػػػك كانػػػت م ػػػرد فػػػزكز أك مخربشػػػات أك أخاديػػػد ال هامػػػات ل ػػػا كال 
أطػػراؼ ، أك لعم ػػا  ػػاءت لمفاكػػاة عناصػػر الطبيعػػم )اادميػػم كالفيكانيػػم كالنباتيػػم( بنسػػب  ا ػػمم 

 .  (ٔ)( الخط العمكدم مثا ٛ: ٔ) ( أك ُثُمفْ ٚ: ٔتعد كُسُبْع )
 كالف ي ػػػػػػػػػػػػػػػم اف التػػػػػػػػػػػػػػػركيس بػػػػػػػػػػػػػػػدأ مػػػػػػػػػػػػػػػع أفػػػػػػػػػػػػػػػد أدكار ظ ػػػػػػػػػػػػػػػكر الكتابػػػػػػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػػػػػػماريم 

(Cuneiform Writing )(ٕ)  الم طعيػػم )العراةيػػم ال ديمػػم( التػػي عػػدت أةػػدـ كسػػيمم لمتػػدكيف  ػػي
م اكال ثػػـ ؽ.ـ(  ػػي مدينػػم الكركػػاء كالتػػي دكنػػت ب ػػا الم ػػم السػػكمريٖٓٓ٘العػػالـ كابتػػدعت بفػػدكد )

تأثر ب ا م اكري ـ األكديكف ال ادمكف أصا مف ال زيرة العربيم كدكنكا ب ا ل ت ـ كانت مت  يما بعد 
الػػػػى شػػػػ ي تي ا األبميػػػػم كاألكالاريتيػػػػم  ػػػػي بػػػػاد الشػػػػاـ كالػػػػى اليرهػػػػا مػػػػف الم ػػػػات األ نبيػػػػم ال ديمػػػػم 

كتابم  . كتركيس هػذ  الكتابػم كالعياميم كاالكرارتيم كالفثيم كالفكريم التي دكنت ب ذا النمط مف ال
عمكما ناتج مف   ط ن ايم ةمـ مثمث الشكؿ ذم الم طع ةائـ الزكايا كبشكؿ مائػؿ عمػى لػكح مػف 
الطيف الطرم ، تاركا  ي كؿ مرة طبعم الائرة تتألؼ مف خط مست يـ يمثؿ  ػمع م طػع ال مػـ ةػائـ 

ُيمسؾ بشكؿ مائؿ كُي  ط بزاكيتػ  الزكايا ، كمثمثا الائرا @ يمثؿ طبعم زاكيم م طع ال مـ عندما  
عمى مادة الكتابم كبما أف الكتابم المسماريم تكتب مػف اليسػار الػى اليمػيف  ػاف الكتبػم ت نبػكا طبػع 
تركيس العامات التي تككف  ي ا طبعم الزاكيم الى اليميف لصعكبم كتعذر كث ؿ ت يير ات ا  زاكيم 

 اشكاؿ    ط كهي @ .                    .ال مـ ، كاةتصر تركيس العامات عمى طبع اربعم 

                                           

كميػػم ااداب /  امعػػم المكصػػؿ ، كأمػػيف سػػر  –( خطػػاط كبافػػث مػػف العػػراؽ / مػػدرس مسػػاعد / ةسػػـ ااثػػار *)
  معيم الخطاطيف العراةييف /  رع نينكل .

تاريخػ  كمع متػ  ، رسػالم دكتػكرا   –ربي ( لممزيد ينظر : فنش ، ادهاـ مفمد : المصطمق الفني  ي الخط العٔ)
، التناسػػب، ص ص  ٜٜٛٔاليػر منشػكرة ، مع ػد التػػارير العربػي كالتػراث العممػي لمدراسػػات العميػا ، ب ػداد ، 

ٗٛ-٘ٙ  . 
( عػػف مرافػػػؿ نشػػػكء هػػػذ  الكتابػػػم كتطكرهػػػا أنظػػػر : عػػػامر سػػػميماف : الكتابػػػم المسػػػماريم ، دار الكتػػػب لمطباعػػػم ٕ)

 . ٕٔٓٓكالنشر ، المكصؿ ، 
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كهذا استنساخ يدكم لبعض نمػاذج الم ػاطع  المسػماريم المنفػذة عمػى الطػيف كالف ػارة  ػي 
ؽ.ـ( التػػػي يت مػػػى  ي ػػػا التػػػركيس  ٕٔٙ-ٜٔٔشػػػكم ا المتطػػػكر  ػػػي العصػػػر ااشػػػكرم الفػػػديث )

 المثمث ال ائر 
كهنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف الكتابػػػػات االب ديػػػػم                                                 

لم ػػات عركبيػػم ةديمػػم )سػػامّيم( شػػ ي م لمعربيػػم كاألكديػػم )ااشػػكريم كالبابميػػم( ،  ػػاءت بعػػد الكتابػػم 
المسماريم بزمف كظ ر  ي ا التركيس كالخط العبرم المربع الذم يافظ  ي بعض اطراؼ فرك   

    الفركؼ  ي كأ زائ ا أن ا تفمؿ شيئا كال طرة أك العصارة كما
ككػػػذلؾ  ػػػي خػػػط المسػػػند السػػػبئي كخاصػػػم  ػػػي مرافمػػػ  كشػػػكم  المتطػػػكر كاالفػػػدث كهػػػك    

)الِفْمَيػِرم( الػػذم ات ػ  نفػػك الت كيػػد  ظ ػرت  ػػي رسػكـ بعػػض اطػػراؼ فرك ػ  المنتصػػبم أ ػػا ات 
            التركيس ذم الشكؿ المثمث  ي ن ايت ا كما  ي الفركؼ 

    مرم اليابس كما  ي الفركؼ ككذلؾ  ي الخط االرامي التد
كك ػػد التػػركيس كػػذلؾ  ػػي الكتابػػم السػػريانيم كريثػػم ااراميػػم كخاصػػم  ػػي الخػػط النسػػطكرم  

كيك ػػػػد التػػػػركيس  ػػػػي كثيػػػػر مػػػػف كتابػػػػات العػػػػالـ         )الشرةي( كما  ي الفركؼ  
الخطػػكط كالصػينيم )نتي ػػم السػػتخداـ الفرشػاة كالفبػػر الصػػيني( ، ككػذلؾ ال بطيػػم ، كمػػا يك ػد  ػػي 

الاتينيم كاليرها. كما ي منا هنا بعد هذا التم يد هك التػركيس  ػي الخػط العربػي )مك ػكع البفػث( 
، كُي ِمػػؿ بنػػا ةبػػؿ الكلػػكج  ػػي صػػمب المك ػػكع أف نعػػّرؼ هػػذ  الظػػاهرة التػػي  ػػاءت  ػػي المصػػادر 

ير كالتكريؽ التي أرَّخت لمفنكف العربيم كالزخر يم األساميم بعدة صيغ كمسميات كالتركيس كالتش 
كالتعريش كالتشعير كالتزهير كالتسػنيف ك اسػماها بعػض الدارسػيف )ال امػات المثمثػم( أك )البرعمػي( 

كما أصطمق البافث ابراهيـ  معم عمى تسميم التركيس بػ )التفطػيق المفػّرؼ( كيطمػؽ االتػراؾ  (ٖ)
ْلػػؼ( . كعمكمػػا  ػػاف التػػركيس يعػػّرؼ بانػػ  : ابػػرز عن صػػر كظػػاهرة دخمػػت عمػػى التػػركيس لفػػظ )الزَّ

عمى شخصيم الفػرؼ التػي اتسػمت بالبسػاطم  ػي مرفمت ػا االكلػى ، كهػك يػدخؿ عمػى المنتصػبات 
 مف الفركؼ كأطرا  ا كعراةات ا ك ايم  ماليم. 

كةػػػد تطػػػرؽ بعػػػض الكتّػػػاب العػػػرب ال ػػػدامى ممػػػف صػػػنفكا  ػػػي مك ػػػكع ادب الخػػػط كطػػػرؽ 
  رييف ل ذ  الظاهرة كلكف باةت اب كمػف تعميم  منذ ال رف الثاني كفتى منتصؼ ال رف التاسع ال

دكف تفصيؿ ك اء بع  ا عمى شكؿ رسائؿ أك ةصائد أك ارا يز ، كمف اش رها رائيم ابف البكاب 

                                           

( فمزة فمكد فمزة ، التكريؽ كالتزهير  ي الخط الكك ي ، رسالم ما ستير  ي االثار مف كميم االداب ،  امعم ٖ)
 .  ٛٚ، ص  ٜٔٛٔب داد ، 
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هػػػ( كاليرهػػا  ٘ٗٛهػػػ( كرسػػالم ابػػف الصػػائغ )ت ٕٛٛ-٘ٙٚهػػػ( كالفيػػم شػػعباف االثػػارم )ٖٔٗ)ت 
الفركؼ عمى بعػض الخطػكط  كاةتصرت هذ  المصنفات  ي معال ات ا لمتركيس أك ما يرّكس مف

-اليابسػػػػم –)كالطكمػػػػار كالثمػػػػث كالتكةيػػػػع كالنسػػػػر( دكف الخطػػػػكط المكزكنػػػػم  -المينػػػػم –المنسػػػػكبم 
)كالخطكط الكك يم( ، كخمػت  ػؿَّ هػذ  التصػانيؼ مػف نمػاذج ل ػذ  الظػاهرة ، لػذا  ػاء هػذا البفػث 

ؽ ، ليسػػمط ال ػػكء عمػػى هػػذ  كالػػذم نعت ػػد أنػػ  يكػػاد يكػػكف ممّمػػان ك امعػػان لعنصػػرّم التّ عيػػد كالتطبيػػ
الظاهرة كما أن  معزز بالنمػاذج الخطيػم الفريػدة مػف عصػكر متعػددة كخطػكط متنكعػم بعػض من ػا 
مفػػدث . كعنػػدما فاكلنػػا تتبػػع هػػذ  الظػػاهرة تاريخيػػا كػػاف عمينػػا االسػػتعانم بم ػػاف كمصػػادر مػػف 

ات ماديػػم مػػف  تػػرات عيػػكف الفنػػكف الكتابيػػم الزخر يػػم العربيػػم األسػػاميم. ك ػػاء أالمب ػػا مػػف مخمفػػ
مختمفػػم مػػف تػػارير الدكلػػم العربيػػم األسػػاميم  ػػي ع كدهػػا المزدهػػرة كفتػػى العصػػر الفػػديث فيػػث 
امػػػدتنا االثػػػػار االسػػػػاميم مػػػػف العمػػػػائر المختمفػػػػم كشػػػكاهد ال بػػػػكر كالكتابػػػػات المنفػػػػذة عمػػػػى الفنػػػػكف 

يػػم كاالطبػاؽ الخز يػػم كالخشػػبيم كالمنسػك ات كاالسػمفم كالعا كالز ػاج التطبي يػم كػالتفؼ المعدنيػػم 
كالصػػػناديؽ كالمسػػػكككات ،   ػػػا عػػػف اكراؽ متنػػػاثرة مػػػف مصػػػافؼ كمخطكطػػػات عربيػػػم ةديمػػػم 
كفديثػػم كمصػػكرات بأمثمػػم متنكعػػم عديػػدة النػػكاع التركيسػػات . كػػؿ تمػػؾ المصػػادر االنػػت البفػػث 

 كعززت  بنماذج طيبم ككانت تمؾ المصادر بفؽ مف األدكات المساعدة ل ذ  الدراسم . 
خػاؿ دراسػم هػذ  الظػاهرة التػي الزمػت الخػط العربػي  ػي مختمػؼ العصػكر تبػيف أف كمف 

 هناؾ أنكاع عديدة لمتركيسات أمكف فصر اش رها كهي : 
 
 . الرتويس امُلثّلث : 1

كهػك أةػدـ أنػكاع التركيسػػات كيمثمػ  الخػط الكػك ي اليػػابس ، كيطمػؽ عميػ  أفيانػا )الُمػػّزكل( 
الػػى االعت ػػاد أنػػ  صػػكرة انطباعيػػم لمتػػركيس  (ٗ)المكصػػمي كيػػذهب البافػػث كالخطػػاط يكسػػؼ ذنػػكف

كل ػػد ك ػػد هػػذا النػػكع مػػف التػػركيس ، المثمػػث لخػػط المسػػند السػػبئي  ػػي شػػكم  المتطػػكر )الفميػػرم( 
هػػ مػف ٔٚبشكؿ مفدكد  ي بعض الفػركؼ عمػى أثػار العصػر األمػكم مثػؿ الشػاهد المػؤرخ بسػنم 

عصػػػر الخميفػػػم عبػػػد الممػػػؾ بػػػف مػػػركاف  مدينػػػم أسػػػكاف بمصػػػر ، ككػػػذلؾ عمػػػى اف ػػػار الطريػػػؽ مػػػف
( كلعؿ مف أةدـ النصكص المتكاممم  ي تػركيس هامػات ٔهػ( )انظر شكؿ رةـ  ٙٛ-٘ٙخا ت  )

فرك   العاليم  ميع ا ، الف ر التػذكارم الصػاح ال ػامع الكبيػر  ػي مدينػم صػنعاء المػؤرخ سػنم 
هػ( ، ٖٙٔ-ٕٖٔلسفاح خا ت  )هػ مف ع د الخميفم العباسي األكؿ )ابك العباس( عبد اهلل ا ٖٙٔ

                                           

،  ٔٔ( ةراءة  ديدة  ي اصؿ الكتابم العربيم )المسند كالكتابم العربيم المبكرة( ، م مم آ اؽ عربيػم ، العػدد ٗ)
 .  ٕٗ، ص ٜٜٛٔ، ب داد ،  ٕٔ
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كةػػد اسػػتمر هػػذا التػػركيس  يمػػا بعػػد ذلػػؾ  ػػي الظ ػػكرعمى كا ػػم أنػػكاع الخػػط الكػػك ي عبػػر العصػػكر 
التاليػػم فيػػث كصػػمتنا منػػ  نمػػاذج متعػػددة كشػػكاهد ال بػػكر كالن ػػكش التأسيسػػيم مػػف الفتػػرة الطكلكنيػػم 

هػػ( كالدكلػم ٓ٘ٙ-ٚٙ٘كبيػم )كالدكلػم األي (٘)هػػ(ٚٙ٘– ٜٕٚهػ( كالدكلم الفاطميػم ) ٕٜٕ– ٕٗ٘)
ناهيؾ عف الكثير مف الن كش كاال اريز الكتابيم التذكاريػم  (ٙ)هػ( مف مصرٖٕٜ-ٓ٘ٙالمممككيم )

كال زيػرة الفراتيػم  (ٜ)كال يركاف كما  اكرها كالم رب كاألنػدلس (ٛ)كشماؿ أ ري يا(ٚ)مف ب داد كالف از
،  (ٓٔ)د الشاـ كشرةي العالـ األسامي(  كبا-اسكي مكصؿ–، المكصؿ ، بمد  -ديار بكر–)آمد 

كصػار هػػذا النػػكع مػف التػػركيس ميػػزة أساسػػيم  ػي الخػػط الكػػك ي كصػػفم ثابتػم خ ػػعت لمتطػػكر  ػػي 
 (  ي ن ايم البفث( . ٕبعض انكاع  المت دمم )أنظر شكؿ التركيس  ي النمكذج رةـ )

 
 . الرتويس امُلدّور :   2

 ربػػػي كاألندلسػػػي دكف سػػػكا  مػػػف الخطػػػكط كهػػػذا النػػػكع مػػػف التػػػركيس اسػػػتأثر بػػػ  الخػػػط الم
العربيم كاصبق مف مميزات  الكا فم فيث أف تركيس منتصبات الخط الم ربي تفمػؿ  ػي طر  ػا 

كمما ي ب التنكيػ  بػ  أف التػركيس الػدائرم ظ ػر  (ٔٔ)االعمى شيئا كالن طم ال ميظم الدائريم الشكؿ
لممػػػؾ بػػػف مػػػركاف كاسػػػتمر هػػػذا  ػػػي العصػػػر األمػػػكم عمػػػى  المسػػػكككات منػػػذ ع ػػػد الخميفػػػم عبػػػد ا

هػػػػ(  ػػػي الن ػػػكد العباسػػػيم ، كيمكػػػف ٕٛٔ-ٜٛٔالتػػػركيس عمػػػى الن ػػػكد الػػػى زمػػػف المػػػأمكف خا تػػػ  )
مافظت   ي كتابات الكثير مف الن كد الذهبيم بصػكرة خاصػم ، كبصػكرة اخػص  ػي مركػز ال طػع 

لبيػػػزنطييف ، الف الن ديػػػم ، كهػػػك ت ميػػػد كرثتػػػ  ت اليػػػد سػػػؾ الن ػػػكد  ػػػي دكر ال ػػػرب المكركثػػػم عػػػف ا
                                           

( ابػػراهيـ  معػػم : دراسػػم  ػػي تطػػكر الكتابػػات الكك يػػم عمػػى  االف ػػار  ػػي مصػػر  ػػي ال ػػركف الخمسػػم األكلػػى ٘)
 .  ٜٜٙٔ، دار الفكر العربي ، ال اهرة ،  ٔلم  رة ، ط

 .ٖٜٔٔ– ٖٜٓٔ، ال اهرة : مطبعم ف ازم ،  ٕ-ٔ( يكسؼ أفمد : رسالم  ي الخط الكك ي ٙ)
هلل : تطػػكر الكتابػػات كالن ػكش  ػػي الف ػػاز منػذ   ػػر األسػػاـ كفتػى منتصػػؼ ال ػػرف ( الفعػر ، مفمػػد   ػػد عبػد اٚ)

 . ٜٗٛٔ،  دة ، المممكم العربيم السعكديم ،  ٔالسابع ال  رم ، ط
( زبيس ، سميماف مصطفى : ديكاف الن ائش العربيم المك ػكدة  ػي المممكػم التكنسػيم ، مطبعػم سػابي ، تػكنس ، ٛ)

ٜٔ٘٘ –ٜٔٙٓ . 
(9)  Levi- Provencal, E., Inscriptions Arabes d’Espagne, Texte et Planches (Leyde, Paris, 1931). 
(10)  Flury, S., Bandeaux Ornementes a Inscriptions Arabes, Amida – Diarbkr, Xi Siecle, Syria, (1920-

1921). 
   1990اط ، مطبعػم المعػارؼ ال ديػدة ( الش يرم ،  تيفم :  كانب مف التطكر التاريخي لمخط الم ربػي ، الربػٔٔ)

 . 13، ص 
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الظاهرة نفس ا ن دها  ػي ن ػكدهـ كيظ ػر أن ػا ميػزة صػناعيم تتطمب ػا طري ػم اعػداد ةكالػب السػؾ ، 
بدليؿ شكم ا الدائرم الذم هك نتي م فركػم المث ػب عمػى االر ػق فػيف البػدء بففػر الكتابػم ، يؤكػد 

نمػػا شػػممت أطػػراؼ الفػػركؼ االخ رىكل ػػد اسػػتمر هػػذا ذلػػؾ ان ػػا لػػـ ت تصػػر عمػػى ال امػػات العميػػا ، كاف
التػػركيس  ػػي الن ػػكد  ػػي االنػػدلس الػػى ال ػػرف الرابػػع ال  ػػرم كعنػػد المػػرابطيف الػػى ال ػػرف السػػادس 

 ( .ٖ)انظر شكؿ رةـ  (ٕٔ)ال  رم، كب يت اثار   ي ن كد ال زنكييف كالسا  م
كيػػرل البافػػث هػػػكداس اف تػػركيس الخػػط الم ربػػػي المػػدكر نػػاتج مػػػف تخثػػر الفبػػر  الػػػذم 

. كال يبدك هػذا التعميػؿ كالتخػريج منط يػا الف التػركيس  (ٖٔ)ايم الفركؼ ن طم كاسعميخّمؼ عمى بد
الدائرم  ي هذا الخػط  مػّس أطػراؼ الفػركؼ أي ػا . كالػذم نعت ػد  بمػا أف الخػط الم ربػي بشػكم  
الكامؿ يمكف عّد  التنفيذ اليدكم لمخط الكك ي لذا يمكف اف يككف سبب نشكء التركيس المػدكر  ػي 

هك مفاكلم العرب المسمميف الفاتفيف ت ميد تمؾ الكتابات الكك يم المػدكرة التػركيس عمػى  هذا الخط
المسػكككات األمكيػم التػي فممكهػا مع ػـ بعػد اسػت رارهـ  ػي الم ػرب كاالنػدلس البعيػدة كالنائيػم عػػف 
عاصمم الخا ػم )دمشػؽ(  ػي الشػرؽ األسػامي كعػدـ اكتػراث ـ بتطػكر الخطػكط المينػم  ػي الشػرؽ 

ػػّ م . أنظػػر فػػركؼ الخػػط الم ربػػي التػػي يظ ػػر  ي ػػا التػػركيس العر  بػػي األسػػامي  يمػػا بعػػد لبعػػد الشر
 . ٗالُمدكر نمكذج رةـ 

 
 . الرتويس امُلوّرق :3

كيػػتـ بزخر ػػم ن ايػػم ال ػػائميف المت ػػاكريف كبعػػض أطػػراؼ الفػػركؼ المنتصػػبم كالمن ػػ عم 
يم ال صيرة عنػد أكؿ ن كم ػا مػف السػي اف كعراةات ا بزخارؼ كرةيم أك  صيم بما يشب  الفركع النبات

، كهػػػذ  الزخػػػارؼ تشػػػب  أكراؽ االشػػػ ار أك الكري ػػػات النباتيػػػم المتنكعػػػم األشػػػكاؿ. كهػػػذا النػػػكع مػػػف 
التركيس ك د عمى الكثير مف النماذج التي كصمتنا مف الخط الكك ي المػكرؽ ، فيػث ف ػي هػذا 

فػػػث ابػػػراهيـ  معػػػم اف ظػػػاهرة الفػػػاؽ النػػػكع بال سػػػط االك ػػػر مػػػف عنايػػػم الخطػػػاطيف ، كيعػػػزك البا
التػػػراكيس  ػػػي الخػػػط الكػػػك ي بكري ػػػات )التكريػػػؽ( بػػػدات  ػػػي مصػػػر ةبػػػؿ اف ينصػػػـر ال ػػػرف الثػػػاني 
ال  رم ، كما يعت د اف تككف هذ  النزعم ةد انت مت مف مصر الى شرؽ العػالـ األسػامي ، كةػدر 

ـ كتابػم كك يػم ك ػد  ي ػا التػركيس ل ا هناؾ اف تمعب دكرا هاما  ي زخر م الكتابػات الكك يػم ، كأةػد

                                           

 . ٕٗ( يكسؼ ذنكف : المر ع السابؽ ، ص ٕٔ)
( هػػكداس : مفاكلػػم  ػػي الخػػط الم ربػػي ، تعريػػب عبػػد الم يػػد التركػػي ، م مػػم فكليػػات ، ال امعػػم التكنسػػيم ، ٖٔ)

 . 205، ص  ٜٙٙٔ، سنم  3العدد 
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المكرؽ شػرةي دار الخا ػم عمػى مػا هػك معػركؼ ، كتابػم بالمسػ د ال ػامع  ػي )نػاييف(  ػي  ػارس 
. كيعػػد التػػركيس المػػكرؽ الفػػاطمي الايػػم مػػا بم تػػ  هػػذ  الظػػاهرة  ػػي  (ٗٔ)هػػػ(ٜٕٓمؤرخػػم فػػكالي )

كػػػر( الكك يػػػم مػػػف ال ػػػرف مصػػػر مػػػف النمػػػك كالتطػػػكر كاألرت ػػػاء، كػػػذلؾ كتابػػػات مدينػػػم آمػػػد )ديػػػار ب
 ( . ٘الخامس ال  رم )انظر النماذج المنتخبم ل ذا التركيس شكؿ رةـ 

 
 : . الرتويس امُلزّهر4

يفمّػػػػى التػػػػركيس افيانػػػػا باالزهػػػػار كالبالمػػػػت المزدك ػػػػم كالركزيػػػػت كالمػػػػكتس كزهػػػػرة الرمػػػػاف 
مػػف ال ػػرآف الكػػريـ  الػػ ( ككيػػزاف الصػػنكبر كاليرهػػا ، ككصػػمنا  ػػزءكسػػف كالنسػػريف كالزنبػػؽ )الّ كالس

بػػػالخط الكػػػك ي المزهػػػر  مػػػف ال ػػػرف السػػػابع أك الثػػػامف ال  ػػػرم مػػػف العصػػػر المممػػػككي ب مػػػـ فمػػػزة 
 (٘ٔ)كرةػػات( كةػػد فػػكل العديػػد مػػف التركيسػػات المزهػػرة  ٓٔالشػػر ي  ػػـ سػػكرتي الفاتفػػم كالفػػتق )

 @الػػبمق ( ، كمػا فممػػت بعػض أنػػكاع التػراكيس ثمػارا أشػػب  مػا تكػػكف بعػرا يف ٙ)انظػر شػكؿ رةػػـ 
 . (ٙٔ)كما  ي ن ش  اطمم بنت داؤد بف خنيس الذم كصمنا مف ال رف الثالث ال  رم مف الف از

 
 . الرتويس  امُلنّكط :5

هذا التركيس  ي الخطكط المينم كخػط الثمػث كيت مى كهك بدء الفرؼ بن طم بعرض ال مـ 
ع اليػر ال مػػـ الػذم يكتػػب  يػػ  الػذم ي ػػرم  يػ  اكمػػاؿ رسػـ الن طػػم المائمػم            بػػراس ةمػـ ر يػػ

لكي تصبق الن طم  ي الن ايم تركيسم مثمثم    ، كذلؾ يك د هذا التركيس  ي فركؼ خط النسر 
كبعض م اطع  التػي يػتـ  ي ػا بعػض التعػريض ، كمػا يك ػد  ػي الخػط الريفػاني ك ػي فػرؼ الفػاء 

 (ٚالُمرّكسم  ي خط  مي الديكاني )انظر شكؿ رةـ 
 

 )امُلزّلف( : . الرتويس اُلنشّعر6
كهك افداث فميم كتككف بشكميف األكلى بك ع ن طم م عػرة عمػى رأس الفػرؼ المنتصػب 
أمػػػا الشػػػكؿ الثػػػاني  يػػػأتي تفػػػت هػػػذ  الن طػػػم خطػػػيط ر يػػػع بسػػػف ال مػػػـ يػػػن ـ مػػػف رأس منتصػػػبات 

                                           

 . ٘ٗ( ابراهيـ  معم : المر ع السابؽ ، ص ٗٔ)
، مركػز االبفػاث لمتػارير كالفنػكف كالث ا ػم  ٔفى أكالكردرماف :  ف الخط ، تر مم صالق سعداكم ، ط( مصط٘ٔ)

 . ٓٙ، ص  ٜٜٓٔاألساميم ، استانبكؿ ، 
 .  ٕٚٔ( الفعر : المر ع السابؽ ، ص ٙٔ)
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الفركؼ كبشكؿ متصػؿ أك منفصػؿ ليت ػ  بشػكؿ لػكلبي كيت ػاطع كيفػيط الفػرؼ كيطكةػ  كيعان ػ  
لتركيس  ي خط اال ازة ، ككذلؾ  ي الخط السنبمي الذم تشّعر فرك ػ  بفميػم تشػب  كيافظ هذا ا

الشكؿ األكؿ المت دـ الذكر ، كما يك د  ي م طع البػاء مػع فػرؼ السػيف  ػي خػط ال مػي الػديكاني 
ككذلؾ  ي الـ لفػظ ال الػم . ككػذلؾ يك ػد شػكؿ آخػر مػف هػذا التػركيس كهػك ب يئػم خػط عمػكدم 

شكؿ يكازم منتصبات الفركؼ كةفا بعض م اطع ا كالتي تػأتي أالمب ػا بشػكؿ ر يع بصدر ال مـ كب
م كس كما  ي الخػط الػديكاني التػي تػرّكس بعػض فرك ػ  ب ػذ  الطري ػم . ككػذلؾ يك ػد  ػي بعػض 
فػػركؼ خػػط النسػػر ك  ػػي خػػط شكسػػت   ػػي فػػرؼ االلػػؼ كخػػط سػػياةت  ػػي فر ػػي الكػػاؼ كالػػاـ . 

م، كتػركيس خػط  مػي الػديكاني الػذم يرسػـ بعػد اكمػاؿ كما يأتي هذا التركيس بشكؿ زلؼ أك  ديمػ
كتابم الفركؼ ب مـ ر يع الير ال مـ الذم تكتػب  يػ  الفػركؼ . ك ػي الفتػرة األخيػرة ظ ػرت فػركؼ 
مفدثػم كيفيػم كعفكيػم أطمػػؽ عمي ػا فػركؼ )زلفػػي العػركس( كهػي مشػت م مػػف فػركؼ خػط التعميػػؽ 

العػركس . ك ػي ال ػرف الخػامس ال  ػرم  كيتدلى مف ةكائـ هذ  الفػركؼ خطػيط متمػكج يمثػؿ زلفػي
شاع نكع مػف التػركيس عمػى طػراز متطػكر مػف الخػط الكػك ي لػذلؾ ال ػرف ك الػذم يسػمى أفيانػا بػػ 
)المشرةي( كهذا التركيس يككف بك ع تشعيرة أك خطيط ر يع بصدر ال مـ عمػى هامػات كمنكّبػات 

ؿ ةريػػب مػػف هػػذا التػػركيس ( كيك ػػد شػػكْ٘ٗبعػػض الفػػركؼ كيت ػػ  هػػذا الخطػػيط بزاكيػػم م ػػدارها )
كلكػػػف بسػػػمؾ أكثػػػر كمػػػا  ػػػي تػػػركيس األلفػػػات الثاثػػػم لرسػػػـ )الط ػػػراء( . كهنػػػاؾ بعػػػض الفػػػركؼ 
المن  عم كالمنكبم كالتي تبدأ بتشعيرة يمكف عّدها بمثابم التركيس لتمؾ الفركؼ كما  ي فػركؼ 

 ( .ٛالباء كالسيف كسيؼ الكاؼ المشككلم  ي خطي الثمث كاال ازة )انظر شكؿ رةـ 
 



8 

 . ترويس الياء الراجعة :7
كهػك عمػى شػكميف اصطمفنا عمى تسميت  ب ذا األسـ ألنػ  يبػدأ بػرأس فػرؼ اليػاء الرا عػم 

األكؿ مشػػتؽ مػػف الشػػكؿ الكبيػػر لمفػػرؼ كالثػػاني مشػػتؽ مػػف الشػػكؿ المصػػ ر كالم ػػ كط لمفػػرؼ 
ك ػػي خػػط كهمػػا مػػا ُيريػػا  ػػي تراكيػػب بعػػض م ػػاطع خػػط الثمػػث ، ك ػػي بعػػض م ػػاطع خػػط النسػػر، 

 التعميػػػػػػػػػػػؽ يشػػػػػػػػػػػتؽ هػػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػركيس بػػػػػػػػػػػدمج رأسػػػػػػػػػػػي فر ػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػاء االعتياديػػػػػػػػػػػم 
 ( .ٜكالرا عم                )انظر شكؿ رةـ )

 
 . الرتويس امُلسّنن :8

ةد تبدأ بعض الفػركؼ المينػم بسػف ةطػرم )مائػؿ( بصػدر ال مػـ يمكػف اعتبػار  تػركيس كةػد 
 ي الداؿ كالكاؼ  ػي خػط كػك ي المصػافؼ أك ةػد يككف هذا السف مف األعمى كما  ي شكمتي فر 

 ( .ٓٔيككف مف االسفؿ كما  ي فر ي الباء ك السيف  ي خط الرةعم )انظر شكؿ رةـ 
 
 . الرتويس التاجي :9

فممػػت بعػػض الفػػركؼ الكك يػػم التػػي يكػػّكف تركيسػػ ا المػػكرؽ المتنػػاظر شػػكا تا يػػا ، كمػػا 
اج( كلعػػؿ نسػػبت ا متأتيػػم مػػف مراّلػػب ابتكػػار أف هنػػاؾ اشػػارات أك عامػػات سػػميت بػػػ )فػػركؼ التػػ

 كرت ا كهك صافب تاج مصر الممؾ  السػابؽ أفمػد  ػؤاد كمبتكرهػا كػاف الخطػاط المصػرم مفمػد 
هػػػػ( كهػػػذ  العامػػػات @ تك ػػػع  ػػػكؽ راس الفػػػركؼ عمػػػى الػػػرار فػػػركؼ  ٜٖٗٔمففػػػكظ سػػػنم )

ي الي  ال مؿ أك الكممات . (  ي الكتابم الاتينيم كذلؾ لي تدم ال ارئ لما ترمCapitalالكابيتاؿ )
 ( ٔٔ)انظر شكؿ رةـ 

 
 . الرتويس املعكوف :11

كتك ػػػد هػػػػذ  التركيسػػػػات المنفنيػػػػم الػػػػى األسػػػػفؿ ككأن ػػػػا رؤكس عصػػػػّي  ػػػػي ةػػػػكائـ بعػػػػض 
الفركؼ  ي الخط الكك ي ، كما يك د  ي فرؼ األلؼ المبتدئ كالم كس ك الاـ كةائـ الطاء  ػي 

لبػػاء  ػػي بعػػض تشػػكيات خطػػّي  مػػي الػػديكاني كالمسمسػػؿ كفػػرؼ اكالرةعػػم خػػط الثمػػث كالػػديكاني 
 ( .ٕٔ)انظر شكؿ رةـ 
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 . الرتويس  اخلفيف :11
ال ي تصػػر التػػركيس عمػػػى منتصػػبات الفػػػركؼ بػػؿ ةػػد تكػػػكف هنػػاؾ تركيسػػػات لطيفػػم  ػػػي 
بعػػض فػػركؼ الخطػػكط المينػػم ك المسػػماة بػػالفركؼ التفتانيػػم )ح ر ـ ػ ػػػ م( كةػػد ال تفصػػق هػػذ  

م عف مامف ا كةد ال تدرك ا ّاال عيف الخطاط كما  ي تركيس فرؼ الفػاء  ػي التركيسات الخفيف
خط النسر ، كتتمثؿ هذ  التركيسات بشكؿ نصؼ ن طم أك اةؿ مػف ذلػؾ كتعػد كبادئػم أك اسػتعداد 
كت يئػػم كتففيػػػز لمخطػػاط لمشػػػركع  ػػي االنطػػػاؽ لرسػػـ الفػػػركؼ ، كالتػػركيس هػػػذا الالبػػا مػػػا يكػػػكف 

ؼ الػػراء الرفمانيػػم  ػػي خطػػكط الثمػػث كالػػديكاني ك مػػي الػػديكاني ، كةػػد مسػػتمدا مػػف بدايػػم كرأس فػػر 
يكػػػكف مشػػػت ا مػػػف رأس فػػػرؼ اليػػػاء كمػػػا  ػػػي خطػػػي الػػػديكاني كالرةعػػػم ، )انظػػػر نمػػػاذج لمتػػػركيس 

 ( .ٖٔالخفيؼ  ي شكؿ رةـ 
 

 . ترويس أشكال الكائنات احلية :12
لنباتيم كال ندسيم كاليرهػا إذ لـ ي ؼ الخطاط العربي المسمـ عند هذا الفد مف التركيسات ا

بػػػؿ بمػػػغ بػػػ  االهتمػػػاـ ب ػػػذ  الظػػػاهرة أنػػػ  كػػػاف ين ػػػي رؤكس ةامػػػات فػػػركؼ خطػػػكط الثمػػػث كالنسػػػر 
كالكك ي بأشكاؿ كرؤكس آدميم تمثػؿ مفػاربيف أك صػياديف ، كأشػكاؿ فيكانيػم لممبال ػم  ػي اظ ػار 

ا ،  كمػا يظ ػػر  ػػي البراعػم كال ػػدرة عمػى الػػتفكـ  ػي هػػذ  الخطػكط ممػػا يصػعب معػػ  افيانػا ةراءت ػػ
كالمكصػؿ كدمشػؽ كال ػاهرة مػف ال ػرنيف  -هػراة  -بعض التفػؼ المعدنيػم المصػنكعم  ػي خراسػاف 

، كم ػػػاميف عبػػػارات هػػػذ  الكتابػػػات الالبػػػا مػػػا تكػػػكف بشػػػكؿ دعػػػاء  (ٚٔ)السػػادس كالسػػػابع ال  ػػػرييف
كؼ كمػػديق لصػػافب التففػػم المعدنيػػم الم ػػداة اليػػ   ، كمػػا ظ ػػرت مػػؤخرا فػػركؼ اطمػػؽ عمي ػػا فػػر 

الطاككس مستمدة بعض تركيسات ا مف شػكؿ ذيػؿ الطػاككس ال ميػؿ كمػا  ػي فر ػي االلػؼ كالػاـ 
 ( ٗٔ)انظر شكؿ رةـ 

 
 . ترويسات أخرى متنوعة :13

تػػ  كبعػػض مفاصػػؿ فرك ػػ  شػػكا اكتػػركيس خػػط الكػػك ي النيسػػابكرم الػػذم يفمػػؿ  ػػي هام
مػػؿ بع ػػ ا اشػػكاال هندسػػيم يشػػب  شػػكؿ الشػػعمم أك الم ػػب ، كمػػا تك ػػد بعػػض التركيسػػات التػػي تف

                                           

الثػػاني ( مايسػػم مفمػػكد داؤد : الكتابػػات العربيػػم عمػػى ااثػػار األسػػاميم منػػذ ال ػػرف األكؿ فتػػى أكاخػػر ال ػػرف ٚٔ)
، لممزيػػػد عػػػف هػػػذا النػػػكع مػػػف الكتابػػػات  ٚٙ، ص  ٜٜٔٔ،  ٔعشػػػر لم  ػػػرة ، مكتبػػػم الن  ػػػم المصػػػريم ، ط

 . ٜٓٛٔينظر : يكسؼ مفمكد الاـ : الفف  ي الخط العربي ، الككيت ، 



11 

مثمثم  أك رمفيم أك س ميم أك م ببم أك هاليم أك عمى شكؿ ةركف الرخاء أك ش كؽ س ميم كتمؾ 
كةد ظ رت هذ  الش كؽ  ي كتابات الف از     التركيسات التي ظ رت  ي ا هذ  الش كؽ الس ميم 

( ٛٔ)الف ازيػػم البفتػػػم  منػػذ النصػػؼ األكؿ مػػف ال ػػرف الثػػاني ال  ػػػرم ، كهػػي مػػف مميػػزات الكتابػػم

يػػؿ )مسػػاند تفمػػؿ الع ػػكد أك اال ػػزاء البػػارزة عػػف ك ػػ  كبع ػػ ا تنت ػػي ةامػػات فرك  ػػا ب يئػػم ككاب
 (٘ٔالمباني كالشر ات( )انظر شكؿ رةـ 

 
 من قواعد الرتويس :

كمػػا اّف لمخػػط العربػػي ةكاعػػد تفكمػػ  كت ػػبط  ، كػػذلؾ  ػػاف التػػركيس ي ػػرم عمػػى ةكاعػػد 
صػػػب عينيػػػ  ،  متػػػركيس الخػػػط الكػػػك ي )اليػػػابس( ةكاعػػػد تختمػػػؼ عػػػف راعاهػػػا الخطػػػاط كك ػػػع ا ن

التػركيس  ػي فػرؼ االلػؼ مػع   ةكاعد تركيسات الخطػكط المينػم كخػط النسػر مػثا الػذم يمتنػع  يػ
أن  فرؼ ةائـ منتصب ، كما اف لكؿ نكع مف أنكاع  الخطػكط العربيػم تركيسػات خاصػم ب ػا ، ال 

 ػد  ي ػا اليػر عػدد مفػدكد مػف التركيسػات كخػط كػك ي بؿ أّف بعػض أنػكاع الخطػكط العربيػم ال يك 
المصػػافؼ كخػػط شكسػػتم ، كةػػد ينعػػدـ كيمتنػػع التػػركيس  ػػي بعػػض الخطػػكط تمامػػا كمػػا  ػػي خػػط 

 التعميؽ كالرةعم كالكك ي المربع كاليرها .
كلعػػؿ أهػػـ ةاعػػدة ل ػػذ  الظػػاهرة  ػػي الخػػط الكػػك ي مػػثا ، تمػػؾ ال اعػػدة التصػػميميم الشػػ يرة 

ناصر الفنيم أم تكفيد التفاصيؿ المتشاب م ، أم بمعنى آخر تعميـ نكع التركيس ال ائمم بكفدة الع
 ػالتركيس الػذم يمفػؽ هامػات الفػركؼ  (ٜٔ)المنتخب عمى كػؿ هامػات كاطػراؼ كعراةػات الفػركؼ

المنتصػػبم كالتػػي تسػػمى افيانػػا باالصػػابع أك الطكالػػع اك االطنػػاب أك ال ػػكائـ كػػاأللؼ كةػػائـ الػػداؿ 
الكػاؼ كشػكمت  )ثنيػم( ، كةػائـ الػاـ كالتػاء المربكطػم كالػاـ ألػؼ ، يسػرم كػذلؾ  كةائـ الطاء كةػائـ

عمػػػى ال ػػػكائـ المرتفعػػػم نسػػػبيا كالتػػػي تسػػػمى افيانػػػا بػػػػ )ةفػػػا الفػػػرؼ( أم ةائم ػػػا ال صػػػير ك فػػػا البػػػاء 
كأخكات ػػا كالصػػاد كأخت ػػا ، كتسػػمى كػػذلؾ بالنكا ػػػذ أك االسػػناف  ػػي فالػػم التكسػػط كأسػػناف السػػػيف 

لؾ يك ػػد  ػػي اطػػراؼ الفػػركؼ التػػي يمف  ػػا تعػػكج أك ع ػػؼ مػػف   ػػم يمنػػم اليػػد كن ايػػم كأخت ػػا، كػػذ
االلؼ المتطرؼ الى اليميف كن ايم الفركؼ المن  عم كالباء المختتـ كأختي  كالطاء كأخت  كالفاء 
كالكاؼ كالاـ كالميـ ك ال اء كالياء ك ي ن ايم لفات بعض الفػركؼ كػال يـ كأختي ػا كالػراء كأخت ػا 

س السيف ككأس الصاد كأخت ا ك العيف كأخت ا كال اؼ كالكاؼ كالميـ كالنكف كال اء كالاـ الؼ ككا
، كذلؾ يك د  ػي عراةػات كػؤكس بعػض الفػركؼ كػال يـ كأختي ػا كالعػيف كاخت ػا كاليػاء الرا عػم ، 

                                           

 . ٜ٘ٔ( الفعر : المر ع السابؽ ، ص ٛٔ)
 عمى كفدة العناصر .( كةد فاكؿ البافث تطبيؽ هذ  ال اعدة  ي خط عنكاف البفث كنمكذج ٜٔ)
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مػيف كهك اكؿ ما يخػط مػف رأسػ ا  ػي الخػط ال -مؤخرة رأس ا–كما يشمؿ التركيس )َةَمْفُدَكة العيف( 
 ككذلؾ ن ايم ةاعدت ا ، كشكم  الداؿ كأخت  ك ب م ال يـ كأختي  .

كمػػػف ال كاعػػػد األخػػػرل ال ػػػديرة بالمافظػػػم  هػػػك ات ػػػا  التػػػركيس  منتصػػػبات كةفػػػا كشػػػكمم 
فػػػركؼ ) أ  د   ؾ ( تت ػػػ  تركيسػػػات ا نفػػػك اليمػػػيف ،  يمػػػا تت ػػػ  ب يػػػم التركيسػػػات المػػػذككرة نفػػػك 

ؿ  ف  ة ( كيتنػػاظر ات ػػا  تػػركيس الػػاـ ألػػؼ. أمػػا  اليسػػار كفػػركؼ ) ب  ر  س  ص  ط  ؾ 
التركيسػػات التػػي ت ػػع  ػػكؽ خػػط اسػػتكاء الكتابػػم كتفديػػدا اطػػراؼ الفػػركؼ المبتدئػػم كن ايػػم األلػػؼ 
المتطر ػػم كبدايػػم ال ػػاء المبتدئػػم كاليػػاء   ػػا عػػف عراةػػات ال ػػيـ كأختي ػػا كالعػػيف كأخت ػػا ك اليػػاء 

سػػات اطػػراؼ الفػػركؼ المسػػتكيم عمػػى خػػط الكتابػػم الػػى الرا عػػم  تت ػػ  نفػػك اليمػػيف ، كتت ػػ  تركي
اليسػػػػار كفػػػػركؼ ) ب،  ط،  ؼ،  ؾ،  ؿ،  ـ،  هػػػػػ،  ق،  م  ( كيكػػػػكف تػػػػركيس ةاعػػػػدة صػػػػدر 
فػػرؼ ال ػػيـ كاختيػػ  بشػػكميف ،  يكػػكف الالبػػا عمػػى خػػط اسػػتكاء الكتابػػم أك ينػػزؿ افيانػػا عمكديػػا الػػى 

لى اسفؿ خط استكاء الكتابم ليت   تركيسػ ا األسفؿ كما  ي الكك ي األندلسي ، أك ةطريا )مائا( ا
الى اليسار . كما ي اؿ عػف هػذ  الفالػم ينطبػؽ عمػى تػركيس الطػرؼ  األسػفؿ ل ػاؿ فػرؼ العػيف 
كأخت ػا ككػذلؾ تػركيس طػرؼ كن ايػم اليػاء الرا عػػم التػي يػأتي تركيسػ ا أفيانػا مػف االسػفؿ كأفيانػػا 

 عمكديا الى األسفؿ.
ة النبطيػػم كهػػك مصػػطمق يطمػػؽ عمػػى الزائػػدة التػػي تمفػػؽ كيك ػػد التػػركيس كػػذلؾ  ػػي الزائػػد

االلػػػؼ المنفػػػرد كااللػػػؼ المختػػػتـ ك الػػػاـ المبتدئػػػم فيػػػث تنػػػزؿ هػػػذ  الزائػػػدة الػػػى االسػػػفؿ كهػػػي مػػػف 
تأثيرات الخط النبطي التي ب يت آثارها عال م  ي الخط العربي. كما يمكف التصرؼ كت يير ات ػا  

 كرة ال ماليم التي ي ت ي ا عنصر التناظر كالتماثؿ.بعض التركيسات أفيانا انس اما مع ال ر 
يت ػػق ممػػا ت ػػدـ اف لظػػاهرة )التػػركيس( نصػػيب كا ػػر مػػف ال مػػاؿ كت ػػفي عمػػى هامػػات 
الفركؼ كأطرا   كعراةات  ركن ا كب اءا ك ي ا مركنم مطاكعم لخيػاؿ الخطػاط كذهنػ  الخػاؽ،   ػك 

ب ػػا كيفمي ػا بتػػراكيس مثمثػم أك كري ػػات  يتصػرؼ ب ػػذ  األ ػزاء تصػػر ان لػـ يعبػػ  عميػ  أفػػد ،  يمفػؽ
نباتيػػم أك اشػػكاؿ هندسػػيم أك اشػػكاؿ كائنػػات فيػػم كاليرهػػا  يػػأتي بنتػػائج رائعػػم كا ػػتف  ػػي ذلػػؾ فتػػى 
أتػػػػى بػػػػاالمر الع ػػػػاب ب صػػػػد مػػػػؿء الفػػػػراغ أفيانػػػػا أك تا ػػػػي الممػػػػؿ الػػػػذم يصػػػػفب تكػػػػرار ال ػػػػكائـ 

ذ  التراكيس اشكاال زخر يم مختمفم ، المنتصبات ، كاستطاع الخطاط العربي المسمـ اف يكلد مف ه
سػاعد  عمػػى ابػداع ا خيالػػ  الخصػب ، كسػػ مت عميػ  م متػػ  طبيعػم الفػػركؼ العربيػم المطاكعػػم ، 
فيػػث أف فػػركؼ األب ديػػم العربيػػم صػػالفم بطبيعت ػػا لمزخر ػػم ،  ػػرؤكس الفػػركؼ كةكائم ػػا مكنػػت 

ث االرتيػاح ، الف الفػركؼ الخطاط مػف المعال ػم الزخر يػم عمػى الك ػ  الػذم ير ػي الخيػاؿ كيبعػ
العربيػػم كخصكصػػا الكك يػػم من ػػا خر ػػت عػػف صػػفت ا الكتابيػػم البفتػػم الػػى صػػفم أخػػرل زخر يػػم ، 
 أصػػبفت نكعػػا مػػف أنػػكاع الزخػػارؼ النباتيػػم ، كالػػدت بػػذلؾ ظػػاهرة تعنػػي طالػػب الفنػػكف الزخر يػػم 

مػف ي ػرم تفمػيا اكثر مما تعني البافث  ي  ف الكتابات عمى فد رأم البافث ابراهيـ  معػم . ك 
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اب ػػػديا عمػػػى الكثيػػػر مػػػف الن ػػػكش كاال ػػػاريز الكتابيػػػم التذكاريػػػم كاأللػػػكاح التاسيسػػػيم كمػػػف مختمػػػؼ 
 العصكر يخرج بنتي م كفصيمم مذهمم لكثرة كتعدد كتنكع أشكاؿ التركيسات .

كنػرل اتمامػا لمفائػػدة اف نمفػؽ هػذا البفػػث بنمػاذج منتخبػم النػػكاع التركيسػات المستخمصػػم 
 . (ٕٓ)كألكاح كمصكرات مف عصكر كمصادر مختمفممف ن كش 

  

                                           

،  ٜٛٙٔ( من ػػا : ابػػراهيـ  معػػم : المر ػػع السػػابؽ ، كنػػا ي زيػػف الػػديف : مصػػكر الخػػط العربػػي ، ب ػػداد ، ٕٓ)
ك فسػػف ةاسػػـ فػػبش : الخػػط الكػػك ي ،     ٜ٘ٙٔ-ٜٓٙٔأفمػػد  كػػرم : مسػػا د ال ػػاهرة كمدارسػػ ا ، ال ػػاهرة ، 

، كيكسػػؼ ذنػػكف : ةكاعػػد خػػط  ٜٔٙٔ، ب ػػداد ، ، كالب ػػدادم ، هاشػػـ : ةكاعػػد الخػػط العربػػي  ٜٗٛٔب ػػداد ، 
 ك ٜٛٚٔالرةعم ، كةكاعد الخط الديكاني ، المكصؿ ، 

Combe, Sauvaget & Wiet, Repertoire chronoloique d’Epigraphie Arab, 12 vols., 

Le Cair, 1931-1950, VAN- Brechem, (Max), corpus Inscriptionum Arabicorum 

(C.I.A), Iere Partio, Egypte, Memoires publies par les Membres de la Mission 

Archeologique Francaise au Caire, Tome XIX, paris, 1894 & Flury, Op.cit.,كاليرها 
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 (3شكل رقم )
 نماذج لمترويس المورق
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